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1. Velkomst  

Hovedbestyrelsesformand Tina Lambrecht bød velkommen. 

Tina Lambrecht fortalte desuden, at Susanne Laugesen var referent på 
møderne fremover og at ønsket bl.a. er at reducere referaternes længde 
fremover. 

 
2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Fortrolig sag 

2.2 Holdningspapir vedr. valgfrihed på trænings- og 
rehabiliteringsområdet 

Indstilling 
At hovedbestyrelsen drøfter og vedtager et nyt holdningspapir vedrørende 
valgfrihed på trænings- og rehabiliteringsområdet. 

Resumé 
På hovedbestyrelsesmødet den 24. juni 2015 var der en første drøftelse af et 
nyt holdningspapir om valgfrihed på trænings- og rehabiliteringsområdet. 
 
Hovedbestyrelsen afklarede på mødet i juni sin stillingtagen til fire 
hovedspørgsmål i forhold til holdningspapiret, og kom med en række 
yderligere ønsker og kommentarer hertil. Sekretariatet har på den baggrund 
udarbejdet et revideret holdningspapir, som hovedbestyrelsen bedes drøfte og 
kommentere med henblik på en endelig vedtagelse. 
 
Der henvises til de øvrige bilag vedrørende sag 2.1 på 
hovedbestyrelsesmødet den 24. juni 2015 for en uddybning af baggrund, fakta 
og retstilling vedrørende valgfrihed på trænings- og rehabiliteringsområdet. 

Bemærkninger 
Hovedbestyrelsen kommenterede det reviderede papir og de forskellige 
valgmuligheder, der var lagt op til. Hovedbestyrelsen havde ligeledes 
ændringer til opsætningen og beskrivelsen for nogle af punkterne. 

Konklusion 
Det blev besluttet, at holdningspapiret tilrettes med de indkomne 
kommentarer. Det nye holdningspapir udsendes skriftligt til hovedbestyrelsen 
for vedtagelse. Vedtages det ikke, tages det på igen på næste 
hovedbestyrelsesmøde. 
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2.3 Grundlæggende sundhedsydelser 

Indstilling 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter begrebet ”grundlæggende 
sundhedsydelser” som rettesnor for foreningens politik om brugerbetaling. 

Resumé 

Repræsentantskabsmødet i 2014 vedtog en ny sundhedspolitik. Det hedder 
her, at Danske Fysioterapeuter er imod brugerbetaling på grundlæggende 
sundhedsydelser. Hovedbestyrelsen har lovet repræsentantskabet løbende at 
drøfte og fortolke begrebet ”grundlæggende sundhedsydelser”.   

Punktet indledes med et oplæg af vicedirektør på Hvidovre Hospital, dr.med. 
Torben Mogensen. Torben Mogensen er blevet bedt om at dele de 
overvejelser man som sygehusledelse står med, når der skal prioriteres: 
Hvordan afgrænser man kerneydelserne i en verden, hvor den faglige 
udvikling hele tiden udvider mulighederne? Tanken er, at hans bidrag kan give 
afsæt for debatten om afgrænsningen af grundlæggende sundhedsydelser i et 
fysioterapeutisk perspektiv. 

Efter Torben Mogensens indlæg og debat med ham er der afsat tid til, at 
hovedbestyrelsen kan reflektere over emnet.  

Oplæg v. Torben Mogensen, Rigshospitalet 

Torben Morgensen slog fast, at Danmark har et sundhedsvæsen i 
verdensklasse, som i globalt perspektiv er kendetegnet ved fri og lige adgang 
for alle borgere. Men Danmark kan aldrig konkurrere med de bedste hospitaler 
i verden, eksempelvis de højt specialiserede, privatfinansierede sygehuse i 
USA. Men vi kan samarbejde med dem.  

Torben Mogensen vurderede, at vi aldrig får et sundhedsvæsen, hvor det er 
muligt at tilbyde patienterne alle de behandlinger, som de ønsker. Det er alene 
Norge, hvis de tog hul på pengene fra oliefonden, der har den mulighed, 
Derfor er det nødvendigt at prioritere.  

Sundhedsvæsenet har de seneste årtier lagt beslag på et stadig større del af 
BNP, men siden 2010 har udgifterne ligget stille, samtidig med at eksempelvis 
behandlingsgarantien har betydet mere behandling og udgifterne til medicin er 
steget markant. Det har kunnet lade sig gøre, fordi produktiviteten er steget og 
sundhedspersonalet har fået mere travlt.  

Fremover vil presset på sundhedsvæsenet blive større i takt med, at 
befolkningen bliver ældre og det kommer stadig flere borgere med kroniske 
sygdomme. Det bliver en stor opgave for regionerne og kommunerne at løfte 
den opgave.  
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Selv om politikerne siger, at de ikke vil prioritere, foregår den prioritering 
allerede i dag. Bl.a. ved at der er truffet beslutning om, at patienterne 
automatisk har ret til ny medicin, som virker. Eksempelvis medicin til Cystisk 
Fibrose, der kan nedsætte risikoen for lungebetændelse, men som koster 2 
millioner kroner om året for en enkelt patient. Hver gang politikerne beslutter, 
at vi skal bruge pengene på noget bestemt, eksempelvis en udrednings- eller 
behandlingsgaranti, har de prioriteret, hvordan ressourcerne skal bruges.  

Vi har et sundhedsvæsen med meget brugerbetaling, eksempelvis på medicin, 
briller og fysioterapi. 23 procent er finansieret af brugerbetaling, og det er 
svært at forestille sig, at procentdelen fremover bliver mindre, for så skal 
pengene findes et andet sted. 

Fordelene ved brugerbetaling er, at det giver penge i kassen og kan regulere 
adfærden hos borgerne. Ulempen er, at brugerbetaling har en social slagside, 
og at sygdomme kan nå at udvikle sig, hvis de ikke behandles i tide.  

Torben Morgensen tror ikke, at der kan skabes politisk flertal for 
brugerbetaling på lægebesøg, som vi eksempelvis kender det fra Sverige, og 
han vurderer, at det i praksis kan være svært eksempelvis at indføre 
brugerbetaling for den kost, patienter får, når de er indlagt på et hospital, da 
det vil være vanskeligt at administrere. Han vurderer ligeledes, at det kan 
være svært at skelne mellem selvforskyldte løbeskader, som man selv bør 
betale for, og skader, man ikke skal betale for at få behandlet, eksempelvis 
skader som følge af en ulykke.  

Torben Mogensen efterlyser modigere politikere, der tør stå ved, at det er 
nødvendigt at prioritere, og at det allerede foregår i dag. Man kunne 
eksempelvis kigge til Norge, hvor man har etableret et kompetencecenter, 
hvor udvalgte politikere, fagfolk, eksperter, almindelige borgere m.fl. belyser 
nye behandlingsformer og skaber grundlag for, at der kan prioriteres.  

Og så vil det ifølge Torben Mogensen være relevant at nedsætte en 
kommission, der ser på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud.  

Bemærkninger 

Hovedbestyrelsen drøftede efterfølgende med udgangspunkt i de fire 
verdenshjørner fra Lighthouse-rapporten grundlæggende sundhedsydelser og 
brugerbetaling. 

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det handler om at adskille politik 
fra pragmatisme. Foreningen er imod brugerbetaling på sundhedsydelser, og 
det skal der holdes fast i. Samtidig må man acceptere, at der er brugerbetaling 
på ydelser i praksissektoren, Men det må ikke betyde, at der er patienter, som 
ikke får den behandling, de har behov for.  
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Et andet hovedbestyrelsesmedlem nævnte, at de overordnede præmisser for 
foreningens sundhedspolitik bygger på sundhedsloven og WHO. Det skal 
være den politik, foreningen fører. Der, hvor det giver mere sundhed til 
befolkningen, ligegyldigt hvordan. F.eks. indførelse af sundhedsforsikring i alle 
virksomheder.  

Et hovedbestyrelsesmedlem påpegede, at forbedring af helbredet og 
genopbygning kan mindske den sociale slagside og de psykosociale 
problemstillinger i de særligt udsatte lag. Der er forskel på, om du er rask med 
masser af ressourcer i Københavnsområdet, eller i udkantsdanmark. 

Et andet hovedbestyrelsesmedlem slog til lyd for, at der kigges på de steder i 
sundhedsvæsenet, hvor der foregår dobbeltbehandling, som koster samfundet 
mange penge. Her bør der ske en større koordinering, så der eksempelvis 
bliver samarbejdet på tværs af sektorer om forebyggelse og behandling. 

Et hovedbestyrelsesmedlem sagde, at han ikke troede, det var muligt at 
opretholde gratis behandling i alle dele af sundhedsvæsenet. En pragmatisk 
løsning kunne være at lægge en mindre egenbetaling på al behandling, 
bortset fra den behandling, der er visiteret til. Man kan samtidig lægge loft 
over betalingen samt give tilskud ud fra sociale kriterier. Det kan sikre en 
sociale balance.  

Et hovedbestyrelsesmedlem advarede mod, at det kom til at fremstå som, at 
der er i foreningen står disrespekt om de områder, hvor der er brugerbetaling, 
Det er ikke tilfældet. Men det er vigtigt at have diskussionen om, hvor det er 
rimeligt at have brugerbetaling, og om rygestopkursus eksempelvis er en 
grundlæggende sundhedsydelse, og om det er forebyggelse eller behandling.  

Et hovedbestyrelsesmedlem glædede sig over, at foreningen offentligt har 
blandet sig i debatten om prioritering, da det sender er godt signal. 
Brugerbetaling er et vilkår, som det er svært at gøre noget ved, men det 
bedste svar er at holde fast i kvalitetsdagsordenen,  

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at der skal sættes ind over for børn, 
og at behandling indeholder forebyggelse, Hvis man holder fast i, at der skal 
være en effekt, vil det ende med en forbedring. 

Et andet hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at brugerbetaling ikke 
forsvinder, og at foreningen derfor må være tydelig på, hvad der er en 
grundlæggende sundhedsydelse, som der ikke må være brugerbetaling på, 
Genopbygning og behandling bør være fuldstændig friholdt for brugerbetaling.  

Tina Lambrecht samlede op på debatten med at konkludere, at der ikke skal 
være brugerbetaling for genopbygning og behandling. Forebyggelse skal være 
uden brugerbetaling, dog når det drejer sig om forbedring, kan der være 
brugerbetaling. Det skal være transparent i sundhedsvæsenet, så det står 
klart, hvilke ydelser, der er brugerbetaling på. 
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Konklusion 

Hovedbestyrelsen vil vende tilbage til emnet, når konkrete politiske sager 
aktualiserer det. Emnet indgår i den mundtlige beretning på det næste 
repræsentantskabsmøde.  

2.4 Fortrolig sag 
 

2.5 Evaluering af udvalgsstruktur - Udvalget for lønmodtager 
overenskomst (UFLO) 

Indstilling 
At HB evaluerer udvalgsarbejdet og beslutter: 
 
• En tilpasning af kommissoriet således, at det fremhæves, at udvalget 

beskæftiger sig med overenskomst og arbejdsmarkedspolitiske forhold af 
betydning for fysioterapeuters løn- og arbejdsvilkår 

• En udvidelse af udvalget med en repræsentant for individuelt 
kontraktansatte 

• At en lederrepræsentant fremover udpeges af Danske Fysioterapeuters 
Lederråd  

• Udpegning af 2 HB-medlemmer til udvalget 

Resumé 
HB godkendte på sit møde i marts 2014 det nuværende kommissorium for 
UFLO og besluttede samtidigt at udskyde evaluering af udvalgsarbejdet til 
efter afslutningen af OK15.   

Sammensætningen og bemandingen af udvalget forblev den gang uændret 
men med tanke på, at dette skulle vurderes i forbindelse med evaluering. 

Desuden foreslås en tydeliggørelse af kommissoriet. 

Udpegning til udvalget, herunder udpegning af 2 HB-medlemmer, skal således 
gennemføres nu i forbindelse med evalueringen. 

Bemærkninger 
Processen til udpegning af medlemmerne i udvalget samt om medlemmerne i 
udvalget kan være uden for overenskomst blev drøftet. Ligeledes drøftedes 
retningslinjerne for udpegning af Lederrådet og TR og AMIR. 

Konklusion 
Indstillingen blev godkendt. Kommissoriet tilrettes som foreslået. 

Endvidere blev det besluttet, at Kirsten Ægidius og Line Schiellerup fortsætter 
i udvalget.  
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2.6 Evaluering af udvalgsstruktur - Udvalget for 
praksisoverenskomster (UP) 

Indstilling 
Det indstilles, at HB evaluerer UP's arbejde, og for så vidt angår udvalgets 
fremtidige sammensætning særligt overvejer  
 
• antallet af HB-medlemmer i UP, 
• og om der i udvalget også fremover skal være en repræsentant for de 

selvstændige fysioterapeuter uden tilknytning til praksisoverenskomsten. 

Resumé 

HB besluttede på sit møde i januar 2013 at udvide det daværende UPP - nu 
UP - med ét HB-medlem. Af referatet fra mødet fremgår, at der var tale om en 
midlertidig opnormering, og at der igen skulle ses på udvalgets 
sammensætning, herunder antallet af HB-medlemmer, når der var truffet 
beslutning om en ny udvalgsstruktur. 

I juni 2013 vedtog HB en ny udvalgsstruktur, som blandt andet medførte, at 
UPP blev erstattet af UP. I forhold til de hidtidige opgaver i UPP blev det 
besluttet, at de erhvervs- og til dels sundhedspolitiske problemstillinger skulle 
løftes ud af UP. Ved samme lejlighed blev det besluttet, at sammensætningen 
og bemandingen af UP (og UFLO) skulle tages op, når 
overenskomstforhandlingerne på praksisområdet og for de offentlige 
lønoverenskomster var afsluttet i 2015. 

På baggrund af den ny udvalgsstruktur vedtog HB i oktober en ændring af 
forretningsorden og kommissorium for UP. 

UP har på sit møde i juni 2015 foretaget en evaluering af udvalgets arbejde. 
Som det fremgår, er UP delt på spørgsmålet om, hvorvidt der også fremover 
skal sidde en repræsentant for de selvstændige fysioterapeuter uden 
tilknytning til praksisoverenskomsten i udvalget. 

Bemærkninger 

Det var enighed om, at det er vigtigt at holde fast i, at den i 2013 besluttede 
udvidelse af UPP (nu UP) med ét HB-medlem var midlertidig. 

Hovedbestyrelsen drøftede herefter, om der fortsat skal sidde en 
praktiserende fysioterapeut, der ikke er tilknyttet overenskomsten, i udvalget. 
Det blev i den forbindelse bemærket, at det nye netværk, der skal fokusere på 
vækst og innovation på det private sundhedsmarked, forventes at starte op 
ved årsskiftet. 
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Der blev givet en orientering om økonomiudviklingen på praksisområdet. 
Sekretariatet er i færd med at undersøge mulige årsager til den store 
udgiftsstigning. Der er taget kontakt til Danske Regioner med henblik på - 
både på sekretariatsniveau og politisk - at drøfte udviklingen og overveje 
eventuelle udgiftsdæmpende foranstaltninger. 

Konklusion 

Hovedbestyrelsen besluttede at reducere antallet af HB-medlemmer i 
udvalget, således at der fremover kun sidder 3 HB-medlemmer i udvalget. 

Der var bred enighed om, at der fortsat skal sidde en praktiserende 
fysioterapeut, der ikke er tilknyttet overenskomsten, i udvalget. 

Det blev ved afstemning besluttet, at Lau Rosborg og Sanne Jensen 
fortsætter i UP, og at Tine Nielsen udtræder af udvalget. 

 

2.7 Samarbejdsaftaler/-fora mellem Dansk Selskab for Fysioterapi 
(DSF) og Danske Fysioterapeuter 

Indstilling 
• At kommissorium for Samarbejdsforum mellem Dansk Selskab for 

Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter godkendes. 
• At samarbejdsaftale mellem Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske 

Fysioterapeuter godkendes. 
• At kommissorium for Fællesmøde mellem bestyrelsen for Dansk Selskab 

for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse godkendes. 

Resumé 
Styregruppen for faglige selskaber bestående af repræsentanter fra 
hovedbestyrelsen, de faglige selskaber og DSF’s bestyrelse har evalueret de 
aktuelle samarbejdsaftaler/samarbejdsfora for samarbejde mellem Danske 
Fysioterapeuter og de faglige selskaber/Dansk Selskab for Fysioterapi, den 
oprindelige samarbejdsaftale mellem Dansk Selskab for Fysioterapi og 
Danske Fysioterapeuter.  
 
Evalueringen skal ses i sammenhæng med, at den aftalte 
implementeringsperiode for etablering af faglige selskaber og DSF udløber 
med udgangen af 2015, og styregruppens arbejde således er tilendebragt.  
 
Det er styregruppens vurdering, at det er relevant fortsat at sikre et tæt 
samarbejde mellem Danske Fysioterapeuter og de faglige selskaber såvel 
politisk som sekretariatsmæssig.  
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Styregruppen indstiller derfor, at der etableres et samarbejdsforum beståede 
af repræsentanter for de to bestyrelser, og at de to bestyrelser efter behov 
afholder fællesmøder. 

Bemærkninger 
Der var en drøftelse af antallet af møder i disse fora, men enighed om at støtte 
samarbejdet med de respektive interessenter.  
 
Tina Lambrecht nævnte, at der var mulighed for at 3 medlemmer fra HB 
deltager i Samarbejdsforum, og at et HB-medlem kunne stille op og samtidig 
have en suppleantrolle.  

Konklusion 
Indstillingen blev godkendt. Morten Topholm blev valgt som 3. medlem i 
samarbejdsforum. 
 

2.8 Ekstra udpegning til FTF-kongressen 

Indstilling 
1. At hovedbestyrelsen udpeger en ekstra delegeret til FTF-kongressen for 

perioden 1. januar 2015 – 31. december 2017. 
2. At hovedbestyrelsen, hvis den ønsker det, udpeger to observatører til 

samme.  

Resumé 
Der er sket en fejl i FTF-regi, der betyder, at Danske Fysioterapeuter på vegne 
af ”Gruppen af Fysioterapeuter, Fodterapeuter og Psykomotoriske Terapeuter” 
skal udpege en ekstra delegeret til FTF-kongressen i perioden 2015-2017. 
 
Danske Fysioterapeuter har retteligt 7 valgberettigede delegerede i perioden, 
hvor der på baggrund af FTF’s oplysninger i første omgang (på HBM d. 3. 
december 2014) kun er udpeget 6. 
 
Desuden er der også mulighed for at sende to observatører, som i så fald 
også skal udpeges. Som den markant største organisation i gruppen, kan 
Danske Fysioterapeuter vælge at udpege begge observatører fra egne rækker 
eller at lade den ene eller begge pladser overgå til Danske Fodterapeuter 
og/eller Danske Psykomotoriske Terapeuter. 
 
FTF’s kongres afholdes hvert tredje år, næste gang d. 18.-19. november 2015. 

Bemærkninger 
Der var en drøftelse omkring udpegningen og interesserede opstillere, idet vi 
havde fået tildelt en ekstra plads. Fodterapeuterne har 2 af de ordinære 
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pladser, vi har 7 pladser plus 2 observatørpladser. Det blev foreslået, at 
suppleanten Tine Nielsen rykkes op til den ordinære plads. Der blev herefter 
foretaget en afstemning om suppleantpladsen. 

Konklusion 
Tine Nielsen overtager den ekstra plads som delegeret til FTF kongressen. 
Lisbeth Schrøder blev valgt som suppleant. Gitte Nørgaard har meldt afbud til 
kongressen, og Lisbeth Schrøder deltager som suppleant. Sanne Jensen og 
sekretariatets direktør Jette Frederiksen blev valgt som de to observatører. 
 

2.9 Tilforordnede i Danske Fysioterapeuter 

Indstilling 
At Solvejg Petersen og Per Friis Madsen udpeges som medlemmer af 
optællingskomiteen, der politisk skal godkende resultater af valg og 
afstemninger i foreningen. 

Resumé 
I forbindelse med behandlingen af sagen om opfølgningen på de nye love den 
17. marts 2015, blev det besluttet, at der skulle findes to medlemmer til 
optællingskomite, der skal politisk godkende resultater af valg og afstemninger 
i foreningen. 
 
Sekretariatet har søgt efter medlemmer, der tidligere har været fagpolitisk 
aktive og dermed har kendskab til de politiske processer i foreningen, men 
som samtidig ikke vil være inhabile i en optællingskomite.  
 
Solvej Petersen og Per Friis Madsen, der begge opfylder disse kriterier, har 
tilkendegivet, at de gerne vil udgøre foreningens stemmekomite. 
 
Det indstilles på den baggrund at de udpeges som medlemmer af foreningens 
optællingskomite frem til foråret 2017, hvor der skal ske en genudpegning. 

Konklusion 
Indstillingen blev fulgt. 
 

2.10 FTF-LO-samarbejdet m. Bente Sorgenfrey & Kent Petersen 

Indstilling 
I forlængelse af hovedbestyrelsens seneste drøftelse af en mulig 
sammensmeltning af FTF og LO (se pkt. 2.4), inviteres FTF’s formandskab til 
at fremlægge FTF’s perspektiv på samarbejdet og til at fortsætte drøftelsen. 
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Oplæg v. FTF’s formandskab 
Bente Sorgenfrey fortalte kort om processen, der startede for 1½ år siden, og 
visionen om at skabe én hovedorganisation. Det er kongresserne i 
henholdsvis FTF og LO, der skal træffe den endelig beslutning om, der skal 
ske en sammenlægning eller ej. Beslutningen vil blive lagt op til kongressen.  
 
Bente Sorgenfrey pegede på, at der er brug for at få etableret et tættere 
samarbejde mellem fagorganisationerne, der repræsenterer ansatte på 
henholdsvis det offentlige og private arbejdsmarked. Det kan en ny 
hovedorganisation medvirke til.  
 
Kent Pedersen fortalte med udgangspunkt i Finanspagten, om 
fagbevægelsens udfordringer på europæisk plan, bl.a. at EU har stor 
indflydelse på, hvordan lønudviklingen bliver i Danmark. Det er hidtil ikke i 
tiltrækkelig grad lykkedes for fagbevægelsen at få indflydelse på denne 
beslutningsgang. Hans vurdering var, at det større medlemsantal i en ny 
fælles hovedorganisationen vil give større mulighed for at påvirke i EU. 

Bemærkninger og dialog 
Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til, hvordan en fremtidig 
hovedorganisationen skal opbygges, f.eks. med sundhedssøjler, så det ikke 
bare bliver en organisation, der er opbygget på samme måde som før. 
 
Bente Sorgenfrey svarede, at der skal arbejdes mere innovativt i den nye 
hovedorganisation, men selve diskussionen om opbygningen først tages, når 
der er truffet en beslutningen om, der skal ske en sammenlægning eller ej.  
 
Et andet hovedbestyrelsesmedlem spurgte, hvordan de to vurderer fremtiden 
med en stor hovedorganisation, og om hvilke muligheder Danske 
Fysioterapeuter har for at få indflydelse på de politiske dagsordener. 
Eksempelvis på uddannelsesområdet, hvor foreningen ønsker at få 
uddannelsen på universitet. Svaret var, at det vil give mulighed for arbejde på 
en helt ny måde, og kunne styrke indflydelsen såvel på de hjemlige som de 
europæiske dagsordener. I forhold til at få indflydelse, eksempelvis på 
uddannelsesområdet, er der også akademikere organiseret i LO, påpegede 
Bente Sorgenfrey, som er optaget af, hvad der foregår på universiteterne.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem spurgt til, om en sammenlægning vil 
handlingslamme fagbevægelsen i en lang periode, fordi der skal indgås 
mange kompromiser i processen, af hensyn til de forskellige faglige 
organisationer.  
Det mente hverken Bente Sorgenfrey eller Kent Pedersen er en risiko. 
Eksempelvis ligger der allerede en plan for, at LO og FTF skal deltage i tre 
partsforhandlingerne i foråret 2016.  
Et hovedbestyrelsesmedlem nævnte, at der skal fokuseres på værdierne, hvis 
processen skal ende succesfuld, og at det gælder om at udnytte de styrker, 
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det vil give, at kunne tale på hele fagbevægelsens vegne. Et andet 
hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det er vigtigt, at faget ikke bliver 
elimineret, og at en ny hovedorganisation ikke stiller hindringer i vejen for 
politiske mål, eksempelvis om at akademisere fysioterapiuddannelsen.   
 
Kent Pedersen afsluttede med at fortælle, at selv om han er for en 
sammenlægning, er der også en masse forudsætninger, som skal opfyldes, så 
der ikke bliver skabt noget nyt, der er dårligere, end det der er i dag. 

Konklusion 

Drøftelsen fortsætter på hovedbestyrelsesmødet i oktober 2015.  

 

2.11 Optag på fysioterapeutuddannelsen 

Indstilling 
Indstillingen tilrettes: ”Det indstilles, at foreningen vil arbejde for, at der skabes 
balance mellem udbud af og efterspørgsel efter fysioterapeuter ved 
nedsættelse af antal af optagne studerende på fysioterapiuddannelsen. 
Foreningen vil samtidig fortsætte sit arbejde med at øge beskæftigelsen blandt 
fysioterapeuter”.  

Resumé 
De seneste års stigende optag på grunduddannelsen i fysioterapi betyder, at 
der uddannes stadigt flere fysioterapeuter. 
 
Den aktuelle udvikling i ledigheden, herunder ikke mindst blandt ny-
uddannede, tyder sammen med fremskrivninger af udbud og efterspørgsel på, 
at der uddannes langt flere fysioterapeuter end arbejdsmarkedet efterspørger. 
 
De seneste fremskrivninger viser, at der i 2025 vil være et overskud af 
fysioterapeuter svarende til omkring 17 procent af arbejdsstyrken. 
Den forventede stigning i ledigheden, vil skabe et betragteligt pres på fysio-
terapeuters løn- og ansættelsesvilkår, ligesom det vil betyde at mange fysio-
terapeuter må finde arbejde, hvor deres uddannelse ikke er relevant. 
 
Beregninger viser, at optaget skal nedbringes betragteligt, hvis der skal 
skabes balance i udbud af og efterspørgsel efter fysioterapeuter. Som det 
fremgår af vedlagte opsummerende notat vil en nedbringelse af optaget til 780 
studerende om året betyde, at overskuddet af fysioterapeuter stabiliserer sig 
på et niveau omkring 10 procent af arbejdsstyrken fra 2020. 
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Bemærkninger 
Der var en generel drøftelse af fordele og ulemper for nedsættelsen af 
optaget. Et flertal af hovebestyrelsen pegede på, at der skal være balance 
mellem det antal fysioterapeuter, der uddannes, og deres muligheder på 
arbejdsmarkedet. Foreningen skal fortsat arbejde for, at der bliver skabt vækst 
på det private område og nye job, såvel på det offentlige som private 
arbejdsmarked. Men hvis medlemmerne skal være sikret beskæftigelse og 
gode løn- og arbejdsvilkår, er det nødvendigt at få nedsat optaget på 
uddannelserne, var vurderingen.  
 
Selv hvis optaget bliver sat ned til 780 studerende om året, vil der fortsat 
komme 400 flere fysioterapeuter om året, end der forlader arbejdsmarkedet.  
Et mindretal af hovedbestyrelsen pegede på, at det ikke er en fagforenings 
opgave at begrænse adgangen til uddannelse, og at foreningen i stedet bør 
arbejde politisk for at skabe flere jobs til fysioterapeuter. Der blev endvidere 
peget på, at det ville sende et politisk signal om, at der ikke er behov for 
fysioterapeuter i fremtiden, og at det er muligt at sikre gode løn- og 
arbejdsvilkår uden at nedsætte optaget på uddannelserne.   

Konklusion 
Tina Lambrecht tog kommentarerne til efterretning og bad om indstillingen 
blev tilrettet efter de kommentarer, der var indkommet. Bilagsmaterialet ligger 
til grund for det videre arbejde. 
 
Flertallet godkender indstillingen.  
 
Lise Hansen og Tine Nielsen kunne ikke støtte flertallet og bad om at få 
følgende mindretalsudtalelse ført til referat:  
 
”Vi mener ikke, at det er en fagforeningsopgave at begrænse unges adgang til 
uddannelse ved at indskrænke antallet af studiepladser. 
 
Denne beslutning harmonerer heller ikke med foreningens høje 
ambitionsniveau for professionens udbredelse, vi mener, at uddannelsen og 
professionen har et stort potentiale, som langt fra er udnyttet. Det er vores 
opgave som fagforening/professionsforening at påpege dette potentiale.  
 
Derudover er det vores kerneopgave at arbejde for gode løn- og arbejdsvilkår 
for vores medlemmer. Dette skal ske ved forhandling af overenskomster og 
kontrakter og ikke ved at begrænse adgangen til uddannelsen”. 

2.12 Fortrolig sag 

3 Sager til orientering 

3.1 Strategiplan 2016: Opsøgende rådgivning (projekt 18) 
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Indstilling 
At HB tager orienteringen til efterretning.  

Resumé 
Projektet deles op i to, hvor hovedprojektet påbegyndes til efteråret 2015. 
Delprojektet bliver 8 medlemsmøder, der afholdes forskellige steder i landet 
med 2 konsulenter fra PFA, hvor PFA fortæller om de nye, 
pensionsmuligheder for medlemmer. Delprojektet henvender sig kun til 
praksissektoren.  
 
Der vil herudover være oplæg fra konsulenter fra Danske Fysioterapeuter om 
ledelse, forhandling og kontraktgennemgang.  

Bemærkninger 
Der var stor interesse for de planlagte pensionsmøder. Forslaget om, at et 
medlem kan invitere ikke-medlemmer, blev godkendt, idet det kan skabe 
goodwill og medlemskaber på sigt. Hovedbestyrelsen ønskede at deltage i 
disse arrangementer og vil gerne have aktive roller til møderne. 
Hovedbestyrelsen blev bedt om at give tilbagemelding omkring de 
mødedatoer, de deltager på. 

Konklusion 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

3.2 Danske Fysioterapeuters dimittendundersøgelse 

Indstilling 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen om resultaterne af 
Danske Fysioterapeuters dimittendundersøgelse til efterretning. 

Resumé 
For at belyse beskæftigelsessituationen for nyuddannede fysioterapeuter har 
sekretariatet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, 
der dimitterede i 2014. Undersøgelsen vil blive gennemført årligt. 
 
Undersøgelsen viser blandt andet, at: 
 
• Langt de fleste finder relevant arbejde inden for de første seks måneder 

efter endt uddannelse.  
• Vikariater er meget udbredte som indgang til arbejdsmarkedet.  
• 81 procent var i arbejde på tidspunktet for undersøgelsens gennemførelse. 
• 1 procent var ansat i beskæftigelse, hvor uddannelsen som fysioterapeut 

ikke er relevant. 
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Bemærkninger 
Rapporten viser, at dimittender, der blev færdige i juni, er bedre stillet efter 
uddannelsen end dimittenderne, der blev færdige i januar. Undersøgelsen vil 
blive gentaget igen næste år.  

Konklusion 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

3.3 Ledmobilisering og manipulation - fortroligt 

Indstilling 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Resumé 
Der gives en orientering på mødet over den aktuelle status. 

Bemærkninger 
Karen Langvad og Ann Sofie Orth orienterede om den aktuelle status på 
sagen vedrørende ledmobilisering og manipulation, herunder om mødet med 
Sundhedsstyrelsen den 12. august 2015.  
 
Vi afventer et referat af mødet fra Sundhedsstyrelsen. 
 
Tina Lambrecht orienterede om, at hun har et møde med Sundhedsminister 
Sophie Løhde 3. september, hvor bl.a. dette emne vil blive vendt. 
Hovedbestyrelsen ønskede tilbagemelding fra mødet med ministeren. 

Konklusion 
Der arbejdes videre med sagen.  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

4 Koordineringspunkter 

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder + årshjul 
Den aktuelle rulledagsorden og årshjul for hovedbestyrelsens ordinære møder 
fremlægges til orientering og evt. opdatering. 

Bemærkninger 
Tina Lambrecht nævnte, at punktet ”Temadrøftelse: Styring af sygehusene”, 
der er sat på dagsordenen til oktober, fjernes, da det ikke er relevant lige nu. 
Punktet vil komme på ved en senere lejlighed. 
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Tine Nielsen og Line Schiellerup ønskede et punkt på decembermødet om 
medlemsinddragelse og en drøftelse af struktur. Punktet skal indeholde en 
drøftelse af, om medlemmerne skal være mere deltagende og med til de 
politiske beslutninger og diskussioner i foreningens arbejde. Endvidere kan 
medlemmerne give inspiration til at gøre det anderledes.  
 
Tina Lambrecht bad HB-medlemmerne sende et oplæg samt angive 
tidsforbruget. Punktet sættes herefter på rulledagsordenen. 
 
Hovedbestyrelsens årshjul blev ikke behandlet. 

4.2 Orientering fra møder 
Formanden fremsender forud for hvert hovedbestyrelsesmøde et relevant 
uddrag af sine mødeaktiviteter siden sidste ordinære HB-møde til orientering. 
 
Tina Lambrecht orienterede om et møde med PFA og de muligheder for 
samarbejde på andre områder f.eks. sundhedsforsikring, som det kan føre til 
fremover. 
 
Tina Lambrecht orienterede om, at Danske Fysioterapeuter betaler kontingent 
til Sundhedskartellet for foreningens private og selvstændige medlemmer, 
selvom kartellet alene forhandler offentligt ansattes løn- og arbejdsforhold. 
Men det er svært at vinde lydhørhed for, at det skal ændres, da foreningen er 
eneste medlemsorganisation i kartellet, der har den konstruktion som Danske 
Fysioterapeuter. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

5. Eventuelt 

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet 25. juni 2015 blev underskrevet. 
 
Jette Frederiksen gav en orientering omkring personaleforholdene i 
Sekretariatet. 
 
Jette Frederiksen orienterede bestyrelsen omkring økonomi og fremlagde 
økonomiopgørelse over bestyrelsens uddannelseskonto. Jette Frederiksen 
gjorde opmærksom på, at kontoen er ved at være tom. Saldoen var 118.000, 
heraf er de 106.000 allerede brugt.  
 
Bestyrelsen kommenterede opgørelsen og gjorde opmærksom på, at der 
allerede var lavet aftaler omkring deltagelse i konferencer og særlige møder 
for resten af året og spurgte til, hvordan udgifterne så skulle afklares. Jette 
Frederiksen bad medlemmerne sende disse til Susanne Laugesen. 
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Tina Lambrecht bad medlemmerne fremover om at afrapportere kort til HB 
Orientering, når de havde været afsted til konferencer, særlige møder etc. 
 
Bestyrelsen drøftede hovedbestyrelsens arbejdsvilkår herunder private 
tidsforbrug, læsedage, frikøb og vederlag. Flere medlemmer gjorde 
opmærksom på, at de brugte mere privat tid, end der lå i aftalen om 
arbejdsdage, og ønskede en drøftelse af det. Tina Lambrecht gjorde 
opmærksom på, at vederlaget er en kompensation for denne 
arbejdsbelastning. Det blev besluttet, at punktet skal sættes på et kommende 
møde.  

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet  

Bemærkninger 
Bestyrelsen roste, at mødet var ændret til 2 dage. Det gav mulighed for at få 
ordentlige politiske drøftelser. Samarbejdsklimaet havde været bedre og 
konstruktivt. 
 
Jette Frederiksen   Susanne Laugesen 
Direktør     Referent 
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Godkendt august 2015 
 
 
___________________ ___________________ __________________ 
Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Sanne Jensen  
 
 
___________________ ___________________ __________________ 
Lise Hansen  Tine Nielsen  Gitte Nørgaard
  
 
___________________ ___________________ __________________ 
Agnes Holst   Kirsten Ægidius Lau Rosborg 
 
 
___________________ ___________________ __________________ 
Line Schiellerup Lisbeth Schrøder Morten Topholm 
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